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Kiel Jflm konatet la Aŭstria Äsperanto-Kongreßo oka» 
zos nunjare an la belega cefurbo de Tirolo, en Innsbruck 
la grandurbo enmeze de odorantaj abiarboj kaj gigantaj 
Hontegojt trafluata de la “verda** Inn-riveroc La LKK in* 
tence e lertis por la kongre eo la lastan semajnon de ju* 
li Oj ĉar gi opinias, ke« unue, multaj aŭstriaj Ssperant» 
istoj Kaj i-emikoj, vizitontaj an^aŭ la UEA-kongreson en 
Munkeno,povos kunligi la veturojn al ambaŭ kongresoj kaj 
tiamaniere eviti duoblajn vo jagelspezojn kaj, due,multaj 
eksteri anuaj gea 
kiel antaŭkongreson de la 36a U£K kaj tial, veturonte al 
Munkeno, satos antaŭe fari viziton al Innsbruck,la tiro» 
la cefurbo intermontara

Se la kongre «daŭro sajnas iom longa, oni devas pri« 
pensi janajn argumentojns La kongreso komencigos fakte 
la 29-7 per la Solena Malfermon La gisnunaj kongresoj 
sufice pruvis, ke 3-4 tagoj estas tro malmultaj°Oni voi® 
as finfine ankaŭ povi spiri inter la diversaj kunsidoj 
kaj arangoj La kongresanoj ne nur venos por sidi »labori 
kaj sviti inter la muroj de la kongresejo, sed ili ankaŭ 
volas gui la belecon de la urbo kaj la ĉirkaŭo,do labori 
kaj ferii samtempe^ Oni ja ne faros tiajn vetursi spe zojn 
pro nur 3-4 tagoj; Siu pripensu tion kaj ŝparu jam nun 
monon kaj libertempon por la "kongres-ferioj” e n 
Tirolon

e
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Kiel kongresejon la Loka Kongrega Komitato gajni« 
la konatan grandrostorecion *AdamabrRuhfcKxu situas 2 mi« 
nutojn proksime de la cefa stacidomo/ Dum la tuta ken*- 
gressemajno ties ejaro kaj la belega g^stgardeno eatos 
je nia dispono» tial ciuj fakkunsidoj ktp povos ozazi en 
la sama domo La LKK klopodos starigi komunan kuirejon 
kaj ricevi bonajn amaslogejojnf por kg Ie ges-anoj 
vivi sen multaj kostoj dum la tuta semajno,- Same ni klo«* 
podos por ricevi rabaton Ĉe la aŭstriaj forvojoj-

Neniu el la aŭstriaj ges-anoj forrestu de nia

povu

Neniu el la aŭstriaj ges-anoj forrestu de nia kon*
greso!ĉiu memoru ke la E-movado en Aŭstrio bezonas ener

is 
d e

Ne

gian antaŭenpuŝone efikan propagandon - kaj lia^ en 
aktuale memento estaa 301-soie la alma X’ so 
la verda armeo al Innsbruck ! 
nur Innsbruck aŭ Tirolo t) sed ciu llglando de Aŭstrio, eĉ 
la tuta mondo asociu per la gazetarop ice en la ankoraŭ 
ĉiam katenita Aŭstrio vivas multe da ideali stoj .kluj ala
ton tenas la Verdan Standardon kaj malgraŭ la malfacilaj 
vivkonaicoj senlace laboras por la disvastigo de £sper* 
anto f tiu forta kaj efika rimedo kontraŭ malamo kaj znai* 
paco inter homojn j

Kaj vi» batalantoj en la verda armeo de 1#ekster* 
lando, venu al nia kongreso kaj helpu nin,, per ke nia 
propagando havu efikon speciale je la instruistaro,je la 
diversaj aŭtoritatoj kaj redakcioj kaj je la ankoraŭ 
grandparte flanke starantaj akademianoj, Ni komunforte 
konvinku ilin» ke Esperanto ne estas ludilo,.sed io seri» 
oza» valorega kaj vivanta, pli valora ol la de ili ador* 
ata lingvo latina!

(El INJCHMLETERO 2-3/51)

AUSTRIA ES^RANTO-IDNGRESO 1951 
en Innsbruck - Tirolo, 28o7c-2e8

Kongre»adreso: Aŭstria Seperanto-Kongreso 1951t
Innsbruck, po«tfako 251o 

Kongresejo: Grandre« t oracio ’,AdamsbräuH £ Innsbruck;
Heilig-Gelat-strato 16, telefono 3848;

e s-otle estas ankaŭ la ko
Kongreskotizo? kongresano aŭstro iii.

familianoj 
akcelantoj

cejOo

15o — 
30o-~



37

Pagebloj enlandanoj bv pagi per poitenpagilo je 
la postcska konto n-ro 60675 *Sparkasse
der Stadt Innsbruck in Innsbruck" kun la 
indiko *2865 Eaperanto-Kongrem’c

Kongresprogramo lat aldono al AER 2,3/51, respek* 
tive ricevebla ce la kongresa ad» 
roso aŭ la E-Centro, Vieno L4 
Reutorgasse 9o

Anonco? kiel eble plej baldaŭ por faciligi la la* 
boron de la LKK!

PUNIKOJ Db U ESPERANTO-CENTRO

KONDOLENCUS AL SAMIDEANO HANS STEIN© 
Kun profunda emocio ni devas 

la sciigon, ke nia kara samideano 
morte perdis sian araton edzinonc 
tuta samideanaro^

k©

al niaj legantoj peri 
Hans Steiner pro grip» 
Kun li dolorsentas nia

LA ESTRARO DE AXT«

Inaŭguro de la PANTEONO de la E-movado□
Pro la daŭrigo de la belotoj por la aŭstria federa« 

cia prezidanto la inaŭguro de la Panteono estie prokras« 
tata kaj okazos dei' nitive je la 3o6e51« La solenaĵon 
maliern-os »-ru federacia kanceliero ingc d-ro Eigi, 
UEA estos reprezentata per s-ano diro Hans J a k o b 9 
Ĝenevo Ĉeestos ankaŭ multaj reprezentantoj de gravaj inR 
stitucioj? Speciala postoficejo kun speciala postetampo 
estos instalata^ Jen mallonge la programo: Sabate, 2r6vt 
x9a vespere Salutveapero iVieno I? Schottengasse 1, WÖK- 
restoracio)- Dimance, 3-A., 9a atmo Katolika Diservo kun 
prediko en Eo 10& atm«? INAŬGURO DE LA PANTEONO (Io,fiof« 
burg-Michaelerplatz, enirejo sub la kupolo, en la Inter» 
nacia E-Muzeo;- 13a ptm«: Komuna tagmanĝo (I e Schottengo,

aeno 
estu

lba pttti; AÄ/-Laborkunsido (E-Muzeo)o 17« 30a: pro«* 
tra la internr urbo - (ĵe sami deanoj! Multnombro ce® 
la eminentan Esperantistan okazaĵon!

D-ro Tadros M e g a 1 i i en Aŭstrio! ä
5-ano d-ro «egali k la konata egipta prele gvo jagan* 

to .alvenis en Aŭetrioa Post prelegoj en Salzburg,Tirolo



iraj Supra Aŭstrio li restos inter la 23« Oo kaj 7r6« en 
Stirio kaj estos de la 8©6.i—17©6<? en Vieno© Ekde la 18a 
de Junio li sin disponigos al la ges-anoj en Malsupra 
Aŭstrio^ Burgenland kaj eventuale denove en Vieno© Al 
s-ano Hans Steiner, Tirolo, li skribis« * ooe volonte mi 
restos en Aŭstrio ĝis la kongreso en Munkeno© Mi legis 
multon pri la bela Tirolo kaj la gaja urbo Vieno kaj tre 
ege satas resti kiom eble plej multe inter la gajaj aŭs* 
troj"^ liu estas s-ro Megali!? Li estas 38jara egipto,» 
naskigis en la urbo Fajum apud Kairo kaj logas deantaŭ 
longa tempo en Kairo« Laŭ profesio li estas jurnalisto 
kaj laboris ĉe granda araba gazetoc por kiu li tradukis 
artikolojn el la angla kaj franca lingvoj en la araban© 
En Kairo kaj en tuta Egiptio li estas konata E-isto« Li 
fondis la tiean E-movadon, Germanaj gazetoj skribis tre 
laŭdajn artikolojn pri li kaj liaj sukcesoj«Li estas tre 
modesta kaj neni
grupoj kaj E-aktivuloj, kiuj ankoraŭ deziras - kaj ili 
deziru! - aranĝi prelegojn (vidu AEH 2,3/51) p« 11) 

tuj interrilati kun s-ano Hans Steiner, Worglf 
Augasse 42, ĉar li impresarion la aranĝojn de ToMegalli«

prezenta« sin *d-ro" legali!«, - la. ‘H
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KI-A MOVADO £8 AKSTRIO

VIENO: La Naturamika Esperanto-fakgrupo en Vieno aranĝis 
kun la Viena Esperanto-Delegi taro la 17© 3« 51 LIM» 

BILDPABOLADCN de s-ano Karl N i^g 1 , AEF-1 ande stro de 
Supra Aŭstrio, el Linz pri ^Vojaĝo de Linz al Danlando". 
La paroladof kiu okazis en la Naturamika Domo de Vieno ( 
logis pli ol 60 geesperantistojn al la kunveno kaj mont» 
ris humorplena la traviva3ojn de la karavano dum la aŬU 
obusa veturado kaj la koran akcepton inter niaj danaj 
samlingvanoj« La fondinto de la Aŭstria Tuii sma Esperan» 
to-Centro rikoltis dankan aklamon. Ni deziras al s-ano 
Nigi por la ĉijara aŭtobusa vojaĝo al Nederlando bonan 
sukceson« (Hugo Braun)© — En la po po lkie riga insti tuto 
Alsergrund la 21«4«51 okazis legado de ekstraktoj el la 
trilogio "Genio kaj Prudento savas la menuon" de d-ro 
Paul Klemperer, Vieno-NovjorkoPkiu entenas ankaŭ ia ide* 
on de 1» tutmonda aplikigi ae Esperanto. Nia lingvo est
is inde menciata kaj dum la posta diekutoB 
Esparantistoj partoprenis s-anoj Mudrak, Vokal kaj Sin« 
ner, tiu lasta, sekvate de atenta intereca de la ĉeest«

Kiun el la»H
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intaro, kun bona efiko rakonti e pri siaj spertoj per Se« 
peranto en Ruslando kaj kun japanoj post la unua mondmi» 
lito» La arango, prezentita de d-ro Ho Go M a r e k kaj 
Burgschauspieler fred L i e w e h r , traktis la tenon 
"Repacigo de la mondo", kiun ni Jam priparolis en AKR 
5-6/19500po37,kaj ebligis al niaj kolegoj ankoraŭ poste, 
kiam oni grupe kune staris por diskuti la ideojn de d-ro 
Klemperer, pledi kaj varbi por nia afero«,---- La S-grupo 
HARMONIO la 30o3oĉl okazigis por siaj membroj kaj gastoj 
du montradojn de lumbildoj? s-anino Mathilde Kindl pre« 
zentis kolorbildojn pri la lastaj kongresoj en Parizo 
Kaj Bournemouth kaj pri la betaj regionoj de Aŭstrio,kaj 
s-ano majoro Oskar Sinner projekciis serion da kolordia* 
pozitivoj pri sia familia vivo kaj belegaj fioroj9 La 
balotoj dum la 'ĉijara ^eneralkunveno donis la fidon al 
Jena estraro: estroj K- Vokal, GeLoibel; eekr* MoLoibel, 
Ho irakesch; kas^ Mc Ohrenberger, Chr. Ma zak; bibi* fro 
Schober, St* Krautschneider; montro Ve Mann, W Froidl; 
prope So Vokal, Pro Ohrenberger; arangoj Fro Schober,Pro 
Ohrenbergert Io Bart ek kaj konsilantoj dir9 Pr= Mena cher 
kaj H- Bauer. - SI la raporto pri la Jarkunveno oni kro« 
rne ekscias, xe la membrostato estas 38, ke la biblioteko 
registras 126 librojn, ke la grupo ĝuis la viziton de 
kvar eksterlandaj s-anoj« La grupo funebras la morton de 
sia membro s-ano Ferdinand Schmidt, fervojisto, kiu for» 
pasis La 22-6 50 Memorindaj estas vortoj de s-ano Gustav 
Loibel . kiu. karakterizinte la krizan staton de la 
movado, akcentis, ke "tamen ni devas plulabori por povi 
respondeci antaŭ la konscienco? mi farisa kion mi povis 
faxi kaj ne kunkulpas pri la malfeliĉego de la homaro!" 
—~ Generala Kunveno de la grupo KOjjgOHPO okazis la 6-3r 
1951 biaj s-anoj en la Xa distrikto nun havas 15 ordin« 
arajn kaj 15 subtenantajn membrojn* K-do Johann Kral 
metis la estrecon en la manojn de la Juna kaj aktiva 
g-ano Helmut Illetschko* Kdo Krai, kiu sindone gvidis la 
grupon dum periodo de grantaj malfaciloj, estas unu el 
la kunfondintoj de ĝi kaj li kiel fervola aganto por la 
afero de k restoo plu ĝia plej fortika pilastro* La no*» 
va estraro estas formita el ges-anoj Illetschko (estro), 
Reitermeier (secrj, Ivan Hermine (kaso), Haiderer Bosa 
kaj Ocelka (kontraj, Krai (bibi«, kaj VEB-de 1 eg■)f, kaj
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s-ano S t ruge r 3 — E-kluboj KALOCSAX-LABOHP jarjrunvenin 
je 8o3o510 Membrostato: KALOCSA^ 13» LABORO 27..Meznombra 
vizito 11 personoj po klubvespero« Biblioteko: 357 verk» 
ojo La klubkotizo restis nesangita, sed oni decidis en« 
kasigi» subtene al AEE» libere donatan pluson de 50 g po 
monato« La balotoj? honorprezidanto prof« d-ro Koloman 
Kalocsa?» honormembroj s-anoj Wilhelm Ullrich kaj ofie» 
konse Carl Gasperini» prezidanto d-ro Nikolao Hovorka» - 
afergVc prez« Hugo Kraus kaj Robert Novacek» kasistino 
Olga Wratny» biblioteko kaj VKD-delegito Rc Novacek«kon* 
trolo f* Dvorak kaj v« Feschl< - La kluboj projektas la 
ellaboron de moderna E-ekspozicio» starigebla kiel fald* 
ekrano okaze de neesperantistaj kongresoj kaj arangoj 
Kaj petas pri subteno flanke de la Esperantistaro per 
materialo kaj praktika helpo« — NACHRICHTENBLATT DES IN* 
TEHNATIONALEN ESEERANTO-MUSEUMS IN WIENf informilo de la 
IEMW» turnas sin propagande al la neesperantista publike 
Interesitoj mendu ĝin ce Internationales E-Museum» Wien 
I,» Hofburg» unter der Kuppel, La muzeo ekspedis K-ling« 
van traktaton pri “Tutmonda Pasporto*» riceveblan ne Is 
sama adreso.. — Okaze de la 34a datreveno de la morto de 
nia Majstro s-ano Hugo Kraus faris de radio Vieno 15 iv 
nutan paroladon en germana lingvo sub la titolo“Zamenhof 
grandulo de l9 homaro“o

.... FJ».

f’ •T«

S IAL S H IRA AUSTRIO s En rayerbach-Reichenau nia senlaca ato» 
tivuio s-ano J= Hubalek arangis E-kur» 

son por komencantoj j kiun partoprenas 8 personoj, inter 
ili 3 poetistoj- — En Gmünd s-ano K« Kollsr9 kiu lernis 
Esperanton aŭtodidaktoF instalis kurson por la tieaj fi« 
latelistojoNi dankas al tiuj bravuloj kaj deziras al ili 
la meritatan bonan sukceson! —— nia egipta p —nno 
M ©gallii 
tea» Wr« NeustadtHohenberg-i.irthof r Wieeelburg?

d-ro 
espereble parolos en jenaj lokoj* Ste Toi* 

ourg, Reichenau kaj felixdorf« Esperu ni per tiuj prele« 
goj prosperon£ novajn sukcesojn kaj entuziasmon! — Ra*
porto pri la jarkunveno qe la E-Societo #r< Neustadt ko* 
munii&as jenan novan estraron: estro - Gustav Schmidt kas* 
isto - Walter Halling» sekretario - franz Schügerl« La 
grupo nombras 17 anojn» sed oni plenforte penos por pli« 
grandigi la anaron« lost fino de la cefkunveno societano



Hubalek montris belegajn kolordi»pozitivojn» inter kiuj 
estis ankaŭ fotoj de la pasintjaraj ekskursoj de la bo» 
cietOe Korespondadreso: Gustav Schmid» Wr» NeustadttWöl» 
lersdorferetro 25/11/6*---- La E- grupoj de Sto Jgölteci,.

»Voith-Uzino* kaj »Nova Tempo* aperigas komunan informa* 
ilono Suplemento enhavas komunan kore spondis teron hekto« 

dezirantaj korespondic

St, FSlUn,.

grafi t an c per kiu la grupano jp 
povas spari afrankon»

SUEBA AJSTRIOo Konsilojn pri aomerregt&dajoj kaj travoj» 
ago en SALZIAMMERGUT tre volonte donas la 

aktivema Ea per an t o-grupo to »Traunstein*, Gmunden t Tag* 
verkergasse 2> afergvidanto s-ro Anton Poechke, finane* 
oficisto» Ni ĉerpas el letero de s-ano Iröschka :*Nia gru* 
peto sstas tre malgranda» sed ofte visitas nin eminent* 
uloj el la E-Movado de la en- kaj eksterlando» Ni estas 
ankaŭ tre gastamaj kaj samideanoj kaj gastoj eatas ĉiam 
kore invitataj ce la bordoj de la verdaPbela Traun-lago! 
Nia estro estas s-ro ffolfgang Grausgruber* frizisto 
Qmunden» Bahnhofstrasse* Al la kongreso en Innsbruck in* 
tenc&s partopreni unu s-ano»* —• INFOB^LÄTSRO 1/51 deja 
AEf-Lar.de s t ro Nigi raportas pri la jjg£kffi5XSÄL 
da Organizo Supra Aŭstrio, kiu okazis la 25-. 2» 51« Repre» 

«Hilde Miller* (Vöklabruck).
, »fervojista fakgrupo 
»Vojagkluoo* (Lina) kaj

l

«»i

zontitaj estis la grupoj 
»Verda Stelo* (Steyr)c »Estonto* 
»Esperanto-Turiema Centro* kaj 
»Libereco1* (Kele)«La grupoj donie kontentigajn raportojn 
kaj oni gojie specialo pri la eukce&oj^de la vojagentrek
prenoj el Linia La opinio pri la M Voj akklubo51 estia unue 
skeptika» sed oni ek9ciisr ke gi montras viglan jam avo^ 
luon kaj havas jam 27 junajn membrojn- La nova landestra 
aro formigis jene: f “ ““ J **
ler (Steyr), kasisto M

w

landestroj K: Rigic Linz? kaj & 
o Hclling«i\ Lias/ sekretario 

Kaufmann,. Lin«, kontrolistoj Eo &G86T* Wole„ kaj A« 
Urfahr 

sendi al M-Centro 200? — S Informletero
La jarkunveno akcepti-» unuanime pro- 

2/51 jen 
por pre» 
de la 3a

felsbrucker
ponon,
komunika» alvokon al la s-anoj en Supra Aŭstrio 
paro de propaganda agado okaze de la nunjara^ 
eia 13a da aftmsto an Ischl OKazonta 7a SKOLTA 

tuj ce s**ano Leo»
gia 13a de aŭgusto en Ischl OKazonta 
BOBSŭrLa helpopretaj s-enoj anoncu ain 
pold Kaufmann, Linz lu Fogtfach 156r

Lar.de


STlalQ: En Knittelfeld okazis tre sukcesa renkonto de la 
aŭstriaj fervojistaj Esperantistoj»kiu estis arangita de 
la loka E-klubo *Verda Stelo“e ĉeestis multaj gastoj el 
la federaciaj landojn inter ili ec reprezentantoj el Lan» 
deck,Linz kaj Vieno»El la lokaj aŭtoritatoj s-ano Zuber, 
la vigla estro de la grupo, povis saluti la urbestron£ 
s-ron lortnxg, xaj komunuman konsilanton Bocksteinert - 
Ambaŭ sinjoroj varme aklamis la celadojn de la Esperant» 
istoj, por kiuj AEF-landestro d-ro S a 1 b e d 1 kun 
konvinka elokventeco estis pledinta* La programo estis 
agrable varia. Ni legis pri la komenco per la verva mar* 
so "Malnovaj kamaradoj" kaj alternantaj muzikprezentadoj 
de la brava kapelo Gallmaier Kaj la kantsocieto "Lieder
freiheit" (Kantlibereco) kaj pri gajajoj»poemoj kaj kan* 
tetoj donitaj de s-roj Morak kaj vicestro Ottenschlägerf 
kaj juncarmulinoj Anny Paier kaj Helene Kaitenegger« La 
arangon partoprenis ankaŭ fakgrupestro Sighart» 
a e r kaj sekretario Zink«, . •

SALZBURG; El Salzburg venas informo pri la plenkunveno 
dfe la AKLE-grupo "Estontecoj oOni oleKtis jenan estraron«; 
prezidanto - Josef Kaps, vicprez« - Heinrich Heiter, sek» 
retario - Otmar tfeber, kasistino - Lisbeth Tischer* La 
grupo estas ankoraŭ juna kaj klopodas plifirmigi sian ffe 
nancan bazon* La nuna membraro konsistas el 19 anojo

TIROLŭi La klubo "Lioniro", Kufstein, la 27O1O51 arangis 
sian cefkunvenon« Kiel klubestron oni elemetis la 

fondinton kaj unuan klubestron,s-anon d-ro Hŭber Alfons, 
kaj la nuna klubestro, s—ano Hermann Visneider, kiu jit? 
profesiaj kaŭzoj ne plu povis kiel estro gvidi la 
klubon^ bonvolis akcepti la vicestrecono Dua vicestro 
iu.ez tigis s-ano polica di strikt inspektoro August Rauffe 
mann» La kroma estraro Konsistas el jenaj ges-anoj: Karl 
Schelf Unger, Traudl Fuikhauser (kaso), Hilde Führer , 
Irmgard Daxpiaz (sekretariino j) kaj 'cef ins trui ato j Iex 
Kb,] Stacii ».revizoroj)a Dum la kunveno, kiun partoprenis 
1? personoj, s—ano AEF-landestro Steiner parojis 
pri ia generala situacio de la tirola movado»La momentan 
stagno ton de la vivo en xa grupoj li atribuis al la in» 
fluo de la aktualaj politikaj cirkonstancojo
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La Esperantogrupo Innsbruck havis sian generalkun« 
venon je la 2a de marto? La prezidanto de la grupo „ g-ann 
Esperantolektoro d-ro Leo B 1 a a s 6 en sla malferma 
parolado esprimis sian esporon0 «e en la nova agperiodo 
oni sukcesos atingi pli grandan varbefikon por atentigi 
la publikon pri nia lingvo« Tio estas speciale grava pro 
la instruo en la lernejoj kaj la universitato» S-ano 
pran« Mitterberger, vicprezidanto, donis modele kompili« 
tan jarraporton, el kiu evidentigis la notinda aktivado 
de la Innabruck-aj ges-anoj» Ni rimarkigu la viglan eks« 
kursemon de la grupo kaj sukce sanegas t igadon de grandaj 
eksterlandaj vo jargrupo j kun arango de amuzvesperoj s dum 
kiuj muzikprezentado j kaj popoitipaj dancoj konigis al 
ili karakterizajn trajtojn de tirolaj moroj kaj la tiro« 
lan gajecon» La elektoj rezultigis sekvantan estraron: 
d-ro Lo Blaas, H,. Mitterberger (prezidantoj). Johanna 
Stob ich, £o fei se r (gesekretario j) , J» Bauer, J» Richter 
(kasistoj) kaj d-roj Karner kaj Rumesch (revizoroj)» 
gratulas al la grupo pro la bela laboro! (Redo)«

Novelekto en la E-grupo Solbad Hall konsistigis la 
estraron jene: eatro: eksofickonsilanto Ko Koller,eekr»;
8-ino Adele Koller, kasisto: E» Vorläufer» Adreso de la 
grupestro: Thnrnfeld«tr»4, Solbad Hall,Tirolo» - E-grupo 
Watten« elektia al si jenan estraron:Otto Steiner,estro, 
Amalie Schmid, sekretariino^ Lorenz Ferktold, kasisto» 

‘•COSMOPOLITA, la 12-paga germanlingva gazeto, estas 
unu el la jlej fidelaj monataj aperaĵoj,kiuj regule ape« 
rigas 2 pagojn pri Esperanto» Sub la titolo "Eŭropo, cu 
vi ne hontas?" s-ro d-ro Karl Friedl ,vicdirektoro 
da la Stiria Landa Biblioteko en Graz, en la aprila n-ro 
de la gazeto skribis artikolon pri la E-movado en la 
malnova kaj nuna Sinio kaj montri s ,ke la cina popolo pli 
multe uzas Esperanton ol la eŭropanoj» Sar tiu perioaajo 
ankaŭ batalas por sia ekzisto,s-ro AEF-landegtro Steiner 
apelas al ciuj idealistoj, por k8 ili abonu ĝin» La ciu« 
page tre interesa gazeto kostas por tri n-roj (kvar on ja® 
re) S 3? 60» Abona ce: Verwaltung dea Cosmopolit, Imst, 
Tirolo»---- INFORMLETERO (ILO), la monata organo de la
AEF-landestro Hans Steiner, kiu modele interligas la ti« 
rolan kun la aŭstria kaj internacia E-movado, e stas abon« 
ebla kaj aboninda ĉe la eldonanto, Augasse 42, Wörgl,kaj a * •



respektivekostas por la tuta Jaro (12 n-roj) S 10®—€
6 internaciajn respondkuponojn®

Solena ^-kursfino en la Instruista Seminario de 
Innsbruck® La 16=3C51 finigis dum eeesto de la instituta 
direktoro profe d-ro Baldauf la unua E-kurso en instru* 
ista seminario de Aŭstrio, kiun nia movado dovas danki 
al «-ano Hans Steiner, kiu (ni Jam raportis pri tio) ne 
evitis oferi sian tempon kaj monon, trajnveturante ĉiun 
vendredon post la deĵoro 135 km por plenumi sian liber» 
vole transprenitan instrutaskoj La lematestoj, kiujn 
transdonis la direktoro al la partoprenintinoj mem, por» 
tas la subskribon de d-ro Baldauf kaj ankaŭ tiun do s-ro 
Steiner® S-ro direktoro parolia tre korajn vortojn por 
Esperanto kaj promesis la kontinuadon de la instruado en 
aŭtunoo Kvar seminarianinoj estie distingataj per libro« 
premioj: f-inoj Egger, Gandolfo Hackl kaj Telekto Aliaj 
2 kursaninoj, la f-inoj Schipfiinger kaj Zobl, kiuj est« 
is premiataj pli frue, pro gripmalsano ne povis fari 
lasten ekzamentaskoj La studentino Hackl en bela, w 

. erara Esperanto dankis al la instruinto® Sia belega pro* 
nonco sonis kiel muziko®Koran gratulon al s-ano Steiner! 
(La redakcio)®

la

KATOLIKA ESPERANTISTA VIVO

ASLE/Vieno, leteradreso: Wc Mudrak, Vieno 3® ABoatrixg*19 
Kunvenejo: lc „ Graben 13/25 (Kreu zbundhe ita) ĉiun 2an kaj 
Aan mardon de la monato, 17-19 ho Samloke ĥiumacde 19* 
20o30 h elementa kureo«,

Arangoj: 27 c 3- - Baeko-Scleno; parolis inter aliaj 
kial kara gasto d-ro F® Hohenwarter el Klagenfurt/Tanzens 
berg, pri Esperantolaboro en scienca medio® 8o4®-Diservo 
en la kapelo de Kathe Gesell envere inr? 6®, Gumpendorfer* 
•tr* 39 kun E-prediko de P® komandoro Flanke- 10c 4© Zainen« 
hof-memoro® 24? 4® Katolika socia agado (40 jarojn ^Roturo 
novarum)«

Lä XXIIIa Internacia Kongreso de Katolikaj Esperan* 
tistoj okazos samtempe kun la 36a (JSA-»kongreso en Munka« 
noo Aliĝu ce pastro Ludwig Thalmaier (13b) Bad Kohl grub» 
Germanlando, post pago de via kotizo de 3 15*50 (geedzoj 
pagas nur unu kotizon, gejunuloj S 7*50) al supra Viana
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adreso, respektive ja posts parkasa konto 105©713 (Walter 
Mudrak, Wien)©

Raportis pri la IKUE-kongreso en Romo
freiheit« de 24© 2© 51 kaj *Ler Weg” de aprilo

detale ttDie 
1951© Ms

En la jarkunveno de la E-fakgrupo de 
Asocio «La Naturamikoj *, kiu okazis di

la Turista 
ceestado de la 

vicprezidanto de AEE« s-ano d-ro Grimme kaj la estro de 
la Viena E-Delegi taro, s-ano E©Vokal,s-ano finkenzeller , 
estro de la fakgrupo, raportis pri la pasintjara agado, 
ke gi estis kontentiga© La fakgrupo iniciatis multajn 
ekskursojn,kiuj estis volonte partoprenataj ankaŭ de ne® 
mecŭbrojo La nova estraro estae reprezentata de jenaj ge
s-anoj* estroj - Max Unken zei le r, T© Plazotta; kasist« 
inoj - Emma Hazotta, Lotte Karasek; sekretarioj - Hoge 
Braun, 
Eichinger; eks kare gvi dantoj - Otto Huruy kaj M© Tinkon« 
zellor© - La Vienaj Naturamikoj,kiuj estas Esperantistoj, 
astas petataj, ke ili pagu siajn jarkotizojn ce la Espe«? 
ranto-fakgrupo! Braun;. sekre tario ©

La Naturamika fakgrupo sukce si 8 arangi veturadon 
per aŭtobuso kaj restadon en Munkeno inter la 4©8©-11©8© 
OKaze de la UEA-kongreao je la malalta prezo de S 300.-o 
Tiu prezo entenas la kongreskotizon 
noktrestadon- L^ prezo

hl

So Vitek; kontroli a tinoj - Marie Trieta, Maria

e 
nor familiano

la veturadon kaj la
S 260

IN T 8 fi fi ACIA
♦

Zigzage kaj
S S P S B A B 
telegrame tra

T 0 - M 0 
la mondo

VALO

t pagintajn 
1950 est«

UEA HO Lfi FEBRUARO 1951 ja» noti« 7011 
membrojn;la reepektive nombro fine de februaro 
ia 6429 < Lanke al la financa subteno de VEA aporia antaŭ 

nelonge hebrea eldono de la Zamenhofa Ekzercaro ©---- LA
MUNKENO transpasis jam la unu?«

Hl?

ALI Soj BON LA 36a UoK© ]
an milono Ĝis 14© 3© ilia nombro ceti« precize 1001 el 28 
landoj© — ĈINAJ ESPERANTISTOJ EN PEKING bonvenigis ofi
cialan delegacion de ĉefioslovakio< - EN LA HJBLIXAJ LEHN» 
EJOJ DE BRAZILA ŜTATO Rio Grande do Norte Esperanto est®
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298 m 9 dum 
LA UNIVKR* 
nia lingvo 
Pragano el

r •

KULIUBA B3VUG pri aktualaj

la enkondukata kiel fakultativa fako» — LA RADIOSTACIOJ 
DE PARIZO kaj PERMAN-ROUSSILLON sendas Esperantokur» 
gojn» Elsendoj "Novaĵoj en Eott okazas ciusabate deia ne» 
derlanda radiostacio Hilversum» Ili okazas tuj post la 
nederlandaj novaĵ-infermoj, kiuj komencigas Je la 23a h 
kaj daŭras 10-15 minutojn. Dum la unua kaj tria jarkvar» 
ono tiuj elsendoj estas aŭdeblaj sur ondlongo 
la dua kaj kvara sur la ondlongoj 402 nu - EN 
SI TATO DE AMSTERDAM nun estas instruata ankaŭ 
de la konata E-instruisto advokato Sigi amondo 
•Ruiniraato. — LA ĈEĤOSLOVAKA POŜTO eldonis bildkartojn 
kun Es per anto-1 eksto Jo — INTERNACIA JUNULAN-KUNVENO TJO 
okazigas sian cijaran kunvenon en Haarlem, Nederlando,de 
26»7»-2»8» La programo eetas varia kaj loga» Interesitoj 
petu informojn de a-ro Co Geurts, He Tinxgracht 10eEdamt 
Nederlando» - LA 24a KONGRESO DE SAT okazos de 28»7o-3<>8 
en Stokholmo a Svedio» Korespondadreso: k-do Yngve Nilsen, 
Pörvaltarvägen, Enskede» 
problemoj de la kultura progresado de Slovakio aperas 
nun presite» La interesa gazeto nun estas senpage livar« 
ata de la redakcio: Bratislava, Oktoorove nemc 12» — LA 
ISPANA ESPERANTO-MOVADO e zii a pasinta Jaro esperige pro* 

grasis»"Boletin", la taŭga gazeto de la movado,kiu brilas 
per bonega stilo,en resuma artikolo montras la antuzi&s» 
mon de niaj hispanaj amikoj, kun kiu ili replantas la 
verdajn standardojn en siaj urboj» En Madrido diligenta 
agado,en Zaragozo staras sur fortaj piedoj la grupo "fra» 
teco" la sola en tuta Hispanio, kiu dum pli ol 30 jaroj 
ne cesis funkcii, treege kontentigas la laboro en Kata* 
lunlo kun Barcelono kaj Terrasa, elektita kiel unua post« 
milita hispana E-kongresurbo, Santander kaj Bilbao en la 
nordo bone partoprenas en la koncerto e En Andaluzio kun 
Seviljo cefronte diversaj amikoj semas konstante la kar* 
ajn ideojn de nia ideal oQ Sur Kanariaj Insuloj funkcias 
rondeto de kompetentuloj, kiu montras la utilon de E» ec 
en universitataj mediojn En Valencio zumas la motoro de 
la tutlanda organizo kaj specialan rimarkon meritas la 
laboro en eheste, urbo, konata inter la hispanaj s-anoj 
kiel la "Meko de la Esperanti smo" »Tie en la cefa teatro, 
ĉiam plenŝtopita de entuziasma ĉeestantaro, la kapablaj 
aktivuloj, instruante kurson post kurso, bakas centojn 

i

<

(Ml



da fervoraj E-junuloj kaj (laŭ la vortoj de Boletin)“be« 
laj - belegaj!** - junulinoj, kluj apud malnovaj pioniroj 
estae hela promeso de triumfonta generacio» En Valencio 
oni luia belan ejon por kursado kaj prelegadoc Cetere, 
dise tra la lando, multaj izoluloj en vilagoj kaj urb» 
etoj zorgas por forigi sian izolecon kiel heroldoj de la
alta ldeo de Zamenhofe LA ESTRARO DE LA RADIOFONIO

‘i i< I

DE ARKARA diskutas pri dissendoj on Esperanto0 Subtenu 
la ene terigon de Eo en Turkio, pledante skribe por ĝi al 
Basin-Yagin, genei Mŭdŭrlŭgŭ, Ankara! ----  EN LA UEA-KON«
GRESO DE MUNKENO funkcios vartejo por infanoj» La kon» 
gre sanoj do jjovos kunpreni siajn idojn kaj tamen ostos 
liberaj por ciuj arangoj de la kongreso» VIVAS NIA
MOVADO EN VIETNAM!Kontaktu kun la Sudvietnama Esperanto- 
asocio per la adreso: Revuo Thong-Nhut-Naiabbo, c/o» Mr» 
Nguyen due Quy, Vietnam Representative 122 Sathom Road, 
Bangkok, Thailand» LEKTORATO SE ESPERANTO Se ALTA KCUEB» 
CA LERNEJO EN BRATISLAVA havas en vintra semestro 1960 / 
1951 7 studantojn, toe» pli ol havas en tiu cl semestro 
la lektoratoj rumana» itala, hispana kaj franca» - AL LA 
Ila UNIVERSALA KONGRESO DE PACOSPENDANTOJ EN VARSOVIO, 
kiun vizitis 2000 delegitoj el 81 landoj,pertoprenis an* 
£aŭ Esperantistoj el ĉeĥoslovakio. Brazilo, Nederlando , 
Italio, Islando kaj Danlando» Islanda s-ano Torberge pa* 
rolis al la kongreso en Esperanto, pri kio raportis la 
polia gazetaro» flugante tra Praha, la delegitoj estis 
akceptitaj de esperantlingva oficisto 
por Informoj» ~ LEKTORATO DE ESPERANTO 
Teknika Altlernejo de Praha» -— IRI LA

*

de la Ministerio 
funkcias en la 

Villa KONGRESO 
DB ĈEĤOSLOVAKIO 'en Brno 1950 estis produktata aparta 
fi lmo = LA GEPATRA FAKSEKCIO DE LA GERMANA E-ASOCIO el* 
donas specialan bultenon, kiu enhavas valorajn diskutojn 
pri la temo “Esperanto kaj la familio11» - INTERNACIA KO« 
MISIONO “ESPERANTO KAJ SOCIOLOGIO” alvokas interesitojn 
por kunlaboro: sekretario estas C»J»Keur, ^oerweg ?6,Don 
3aagi Nederlando» — LA ESTRARO DE UEA akceptis la invi« 
ton de la urbestraro de Oslo kaj de la Norvega E-ista 
Ligo, okazigi la 37an Universalan Kongreson do E» dum 
aŭgusto 1952 en Oslo» — Laŭ informo de UEA la ESPERANTO- 
ASOCIO ffi ĈEĤOSLOVAKA RESPUBLIKO komunikis la 31» 12» 1950 
sian eksiĝon el UEA (ni citas» red») “por helpi plifort®



igan de Ia esperantista movado en nia etato icaj en Ia
ceteraj lancoj de pola demokratio — LA 15a JUGO SLA*
VA K-KONGRESO oka zo e de 7e~10<? de Julio en Ljubljana» En 
gia kadro okazos internacia somerrestado en plej belaj 
turismaj lokoj de Slovenio kaj^ vizito de la Adriatika 
maroc Kondicoj estas Jenaj? Al ciuj interesitoj Slovenia
E-Ligo prizorgos kaj pagos la vivtenadon kontraŭ garantio 
por egal tempa gastigado de unu Jugoslava E-isto en la 
lando de la partoprenonto aŭ alsendo de diversaj libroj 
(eventuale de pluraj ekzempleroj de unu libro)«, Vojag» 
kostojn pago s la vizitonto mem«, Kontaktu kun Slovenia E- 
Ligo» Ljubljana, Cankarjevo nabi*«, 7/1! -™ URBO MUNKENO 
eldonas specialan esperantlingvan prospekton pri Munkeno^ 
Postulu Jam nun tiun senpagan prospekton ce 
kehr samt, München» Sonnenstro 
GRESO 1951 (E-gru 
vitas por aligoo
igis lerte kompilita faldprospekton - BELA FALDAROSPEKTO 
pri Bratislava aperis ce Slovakotour& BratislavatRedutac 
— JUNULOJ ESPERANTISTAJ, 15-19Jaraja 
^Internacia migranta kolonio*, kiu okazos de 17O7 
ce la okcidenta marbordo, kun vizito de Fari zo £ 
sin tuj al s-ino Jeanne Dediĉu,
Francioo

Städto Ver» 
24 e---- NURNBEHGA FOSTECE!«

o Nürnberg» Mögeldorfer Haupt stro 2) in« 
i okazos de lla-13a de aŭgusto«. Eldon«r.

partopreneman al 
o •• 4- 8o 
anoncu 

3 Rue Arzac, Toulouse,

K o respondo : Fervora E-istino el Innsbruck Rozo 
W 1 e n d 1 , dumtempe restanta en Svedio» bezonas urge 
bildkartojn el ĉiuj regionoj de Aŭstrio por fari lumbild 
paroladojn pri Aŭstrio«,Ŝi promesas redoni ilin laŭ dezi» 
ro, Adr»; Rozo blendi, ce familio Kvist. DEJE. Box 109aP 
Svedio«,

Kiu estas la stelisto?

Vojeginto tra Hindio rakontas:
La plej multaj vilagoj tie ci havas sian * stri isto« 

kaptiston’1, tio estas viro, kiu estas detektivo, psiko« 
logo kaj sorĉisto en unu persono«, Kiam al iu simiaj hin» 
laj soldatoj estia stelita la papermonujo kaj el la esp« 
loroj evidentigis, ke la ŝtelinto nur povis esti unu el 
la sep samtendanoj, mi venigis al ml Ambika Dasdia ste!« 
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ie rekapti s ton dLe la vilago o
Li aperis je la sepa matene» adresis al la soldatoj 

la Kutimajn demandojn kaj diris: ”Nun mi devas foriri kaj 
pripensi* Morgaŭ ni jam havos lin.” Vespere li venis cie« 
nove kaj airis al la soldatoj: ”Jen mi hav&s sep basto» 
nojn, ciu. estas sep colojn longa Ĉiu el vi metu ĝin sub 
sian kapkusenon* Morgaŭ unu el la bastonoj estos du 
coloj pli longa kaj tiam mi eksciosc kiu estis la atei* 
into* *

La solcataj»videble komfuzitaj»reiris en la tendono
Ĉu vi efektive kredas je tiu sencensaĵo?” mi -moke- 

diriSc Ambika Das ridetis ©nigne«, “Eble ne, Sahibo tamen 
vi vidos. ke la ŝtelinto anoncos sin,”

La sekvintan matenon Ambika Das venis kaj kontrolis 
la bastonojn« Poste li montris per fingro al unu el la 
soldatoj«. La viro tuj konfesis esti la farinto«, Li estis 
mallongiginta sian bastonon je du coloj.

Jen iam kampulo Wurzinger oe.
Jen iam kampulo Wurzinger renkontis sian amikon sur 

la strato. “Saluton!” li diris* “ĝojige, ke oni vin fine 
revidas! Kie vi do restadis ĉiam kaj kiel vi fartas dua 
la sankta edza stato?”

“Inter ni mi konfesu - mallonge* Karulo,per tio mi 
faris egan mispaŝon* ĉi ja estus tute carma ulineto, mia 
edzino; si estas nur tiel ege severa, tiel ege severa*Mi 
ne fumu, mi ne trinku hieronimi ne trinku vinon kaj for* 
iri vespere mi kompreneble tute ne rajtas,”

”Nu; tial vi do la edzigon forte pentis, cu ne?”
”Ho ne! Penti mi ja ankaŭ ne rajte.s!”

(franz Pesi)
• * *

NI KORE KVITANCAS;

Donacoj por la propaganda fonduso (gia 15« 2«-1951):

Grupoj: Centro S 30r- 
Laboro S 
Ko Werner
S Ibo -

LE S 10, 
0 f M P u_ 

P A Schmitt S 108
20r.~s Suno
S 10.
Entute S 235«—*

fervojistoj S 20«,-, 
Hütter S 5o~. Angerer 3ĉ{ 

Illctschko SIO. Mikunda
• •



(Zlü 3216/47)

Donacoj por la konservado de la Esperanto-Centro:
Arbinger S 70 Klebel S 10P grupo Laboro S 20» Ziwutscnka
S 10» grupo Sto Pölten S 100» grupo Danubio S 70» grupo 
Harmonio S 80» dire Kaftan S 50* S» Schwarz S 50* sennome
S 100* BcWerner S 90« Entute S

Kromkotizon de 50g po membro kaj monato pagas la grupoj § 
Verda Stelo* Gaswerk Wien* Konkordo» Labo ro -Kalo csay s 
Knittelfeld kaj Centro«

♦ ' * *
En la Esperanto-eldonejo

« T B A M D 0 «

Vieno L, Neutorgasse

estaa inter allaj haveblaj jenaj libroj:

Patato I
Leteroj de Zamenhof
Leteroj de Lanti
Vivo de Kosa Luxenburg
Plena Vortaro (de S A T) 

La nuna stato de l1 evoluismo

S 39o — 
S 49o —
S OO«—
S 33e —
S 65o—
S 15« —

Gute Bücher bekommt man in Jeder Buchhandlunge

Warum sollst Du trotzdem alle Bücher nur bei

TRAMONDO * Wien Io* Neutorgasse 9» Tel«: U 23180*

besorgen? Weil Du damit die Esperantobewegung förderst!!

♦ * » ♦ ♦♦♦♦♦es
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